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Abstract
The objectives of this studies were, 1) to studies principle and conceptual for food waste
management of the restaurant. 2) to studies food waste management methods and practices
of the restaurant at Koh Tao in Surat Thani Province. 3) to studies problems, obstacles, and
solutions practices for food waste management of the restaurant at Koh Tao in Surat Thani
Province. And 4) presenting practices for food waste management of the restaurant at Koh Tao
in Surat Thani Province. This was qualitative research with collecting data by interviewing 9
restaurant business owner, and government officials in Koh Tao.
The studies were showed that, 1) Principle and conceptual for food waste management of
the restaurant. There were knowledge and understanding for solid waste types separation and
waste able to be reused toward benefit. 2) Waste management methods and practices were,
using long shelf life raw materials cooking to first for make raw materials not be remaining and
deteriorate. And using food waste creating new food items in addition to main food items. 3)
For problems and obstacles of the restaurant at Koh Tao in Surat Thani Province. That was
owners and employees with insufficient knowledge to food waste management in each
category that the conversant with to food waste management follow traditional process.
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Including employees with insufficient knowledge about the raw material management in the
operation, genuinely. Also, employees with insufficient knowledge of methods the raw
materials rotation and storage. And problems arising from the work of employees in the
restaurant with inability to communicate and coordinate was rather difficult, reason, most
employees were foreigners. And 4) Practices food waste management by requesting
cooperation from government agencies to organized training about the food waste
management. Also, there should be a practices manual for the food waste management,
employee training organized
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร 2) เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือ
ทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและแนวทางการ
แกไขในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารของธุ รกิ จร านอาหาร ในเกาะเต า จังหวัดสุ ราษฎรธานี และ
4) เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจรานอาหารใน
เกาะเตา จำนวน 9 ราน และเจาหนาทีข่ องรัฐ
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจรานอาหารบนเกาะเตามี 1) หลักการแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร คือรานอาหารมีความรูความเขาใจในการแยกขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ
และขยะสามารถนำกลับมาใชใหเกิดประโยชนใหมได 2) วิธีการและรูปแบบการจัดการขยะคือ การนำวัตถุดิบ
ที่มีอายุการเก็บมากกวานำมาปรุงอาหารกอนเพื่อทำใหวัตถุดิบไมเหลือคางและเกิดความเสียหายและการนำ
เศษอาหารเหลือทิ้งมารังสรรคเปนรายการอาหารประเภทใหมที่เพิ่มเติมจากรายการอาหารหลัก 3) ปญหาและ
อุปสรรคธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี คือ เจาของกิจการและพนักงานขาดความรูและ
เขาใจในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแตละประเภทเกิดความเคยชินกับกระบวนการในการ
จัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแบบเดิม ๆ รวมถึงพนักงานไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่ใช
ในการประกอบการอยางแทจริง อีกทั้งพนักงานไมรูจักการหมุนเวียนและวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีพอ และ
ปญหาจากการทำงานของพนักงานในรานอาหารที่ไมสามารถสื่อสารและประสานงานคอนขางลำบากเนื่องจาก
พนักงานสวนใหญเปนชาวตางชาติ และ 4) แนวทางการจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งโดยขอ
ความรวมมือทางหนวยงานรัฐใหจัดอบรม เกี่ยวกับจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งนอกจากนี้
ควรมีการจัดทำคูมือการจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง มีจัดการอบรมพนักงาน
การจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
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คำสำคัญ : การจัดการขยะ, อาหารเหลือทิ้ง, ธุรกิจรานอาหาร
บทนำ
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายในประเทศ
ไทยและทั่วโลก เปนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปดวย ในป 2562 พบวามีนักทองเที่ยวนานาชาติเขามา
ท องเที ่ ย วในประเทศไทยจำนวน 39,797,406 คน เมื่อเทีย บกับ ป พ.ศ. 2559 มีจ ำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง
6,500,000 คน (Ministry of Tourism and Sports, 2019) ทำใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวในประเทศตลอดหลายปที่ผานมาการเขามาทองเที่ยวของกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศเปนจำนวนมาก
เกาะเต า เป น แหล งท องเที่ ย วที ่ ได ร ับ ความนิย มอยางต อเนื่อ ง การเขามาทองเที่ ย วของกลุ ม
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปนจำนวนมากในเกาะเตา ซึ่งอยูในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการทองเที่ยวหลักคือความเปนธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณของทะเลอาวไทยที่มี
อาวที่สวยงามเชน อาวลึก อาวหินวัง อาว อาวแมหาด อาวหินงาม เปนตน กลุมชาวบานที่อาศัยที่เปนผู
บุกเบิกเกาะเตายังสืบสานวิถีแบบดั้งเดิม ประชาชนภายในเกาะจึงมีการจัดทำโครงการอนุรักษเกาะเตาที่จะ
มีการจัดอบรมใหกับบุคคลที่สนใจในทุก ๆ ป ชื่อโครงการ “SAVE KOHTAO” โดยมีกิจกรรมการเก็บขยะ
ใตทองทะเล การทำปะการังเทียมโดยการนำสิ่งกอสรางไปวางไวเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวทะเลนานา
พันธุ การปลอยเตาซึ่งเพิ่มจำนวนเตาทะเลที่ไดมีการลดนอยลงในปจจุบัน เพราะเตาทะเลมีการลดจำนวน
อยางมากในปจจุบัน มีการจัดทำของที่ระลึกขายใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาในชวงที่มีกิจกรรมเพื่อระดมทุน
ในการพัฒนาเกาะเตา ดวยความที่เกาะเตามีโครงการนี้นักทองเที่ยวที่มีความตองการอนุรักษธรรมชาติจะ
มาเขารวมกิจกรรม เกาะเตาจึงถือเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี (Koh Tao Tourism
Association, 2020)
ในพ.ศ.2564 ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ สงผลตอการดำเนินชีวิตของคนในทั่วทุกมุม
โลก เชน มลพิษทางอากาศที่มาจากการขนสงการคมนาคมตาง ๆ มลพิษทางแหลงน้ำที่เกิดจากการทิ้งหรือ
ปลอยเสียลงไปในแหลงน้ำทำใหเกิดการเนาเสียและนำไปใชตอไมได ที่กลาวมาลวนเปนมลพิษที่เปนปญหา
มากในปจจุบัน แตปญหาทางดานขยะในตอนนี้ถือวาเปนปญหาใหญในระดับโลก กลาวไดวาขยะเปนมลพิษ
ที่สรางความเดือดรอนใหกับทุกคนหรือชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย โดยประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีการทิ้ง
ขยะลงสู  ทะเลเป น อั น ดั บ 5 ของโลก โดยมีขยะที่ถูกนำไปทิ้งลงทะเลมากถึง 8 ตัน (department of
environmental quality promotion thailand, 2020) ยังมีการทิ้งของเสียยังแหลงโรงงานอุตสาหกรรม
โรงพยาบาล แหลงชุมชนที่คอนขางจะแออัดใหตัวเมือง และตลาดสด ปญหาเรื่องขยะมูลฝอยในประเทศจึง
ไทยมีความรุนแรงมากขึ้นในแตละป หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
ในแตละป นั้นมาจากขยะประเภทอาหารหรือเศษอาหารเหลือทิ้งที่เกิดจากการเหลือจากการบริโภคหรือ
เหลือจากการประกอบอาหารในแตละครั้ง แตละปทั่วโลกจะมีขยะจากอาหารที่ถูกทิ้งราว ๆ 1.3 ลานตัน
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หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นทั้งป (Bureau of Livestock Standards and Certification, n.d.)
โดยผูประกอบการทางธุรกิจรานอาหารหรือประชาชนไดมองขามขยะในประเภทนี้กันไป จึงทำใหขยะ
ประเภทเศษอาหารนี้สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เพราะถาหากขยะจำพวกอาหารหรือเศษ
อาหาร เชน เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม นั้นเปนขยะที่ยอยสลายไดคอนขางงายหากปลอยทิ้งอาจทำใหเกิด
การเนาเสียได และจะสงผลตาง ๆ ตามมาได
ดวยเหตุนี้จึงทำใหธุรกิจเกิดขึ้นบนเกาะเตาอยางมากมายเพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว
ไมวาจะเปน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจดำน้ำ และ ธุรกิจรานอาหาร ซึ่งธุรกิจเหลานี้ไดมีการสรางขยะขึ้นมาอยาง
มากมาย โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารที่มีประมาณ 80 ราน (Koh Tao Municipal District, 2020) ที่ได
กอใหเกิดขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี นั้นก็มีแนวทางในการจัดการ
ขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแตกตางกันออกไป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ
พบวา เฉลิมชาติ แสไพศาล (2013) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน วิเลิศ วรรณ
ทิพย (2018) ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการจัดการขยะแบบมีสว นรวมเพื่อเสริมสรางสภาวะแวดลอม
ที่ดีขององคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งสามารถนำมาใชเพื่อพัฒนาใน
หั ว ข อจั ด การขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุร กิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุร าษฎรธานี
ไดเนื่องจากการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งยังมีการทำวิจัยในหัวขอนี้ที่คอนขางนอย
จากเหตุผลที่กลาวไปขางตนผูวิจัยตองการทำการศึกษาในหัวขอ แนวทางการจัดการขยะประเภท
เศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
ขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ปญหาและอุปสรรค
ในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารของธุรกิจรานอาหาร เพราะผูวิจัยสนใจในหัวขอนี้เนื่องดวยยังมีการ
ทำวิจัยในหัวขอนี้ที่คอนขางนอยและขอมูลมีจำกัด โดยจะมีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
เชิงลึกจากผูประกอบการธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร
2. เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ใน
เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารของ
ธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
4. เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ใน
เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษา 3 ประเด็น คือ 1. แนวทางการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง 2. วิธีการหรือ
รูปแบบการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง 3. แนวทางการจัดการปญหาและอุปสรรคและแนว
ทางการแกไขในการจัดการขยะประเภทเศษอาหาร
2. ขอบเขตดานประชากร
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร
ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกลุมประชากร คือ ธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
มีรานอาหารในเกาะเตาทั้งหมดประมาณ 80 ราน (Koh Tao Municipal District, 2020)
3. ขอบเขตดานพื้นที่
ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลจาก ตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 3
หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 ทรายรี หมูที่ 2 แมหาด และหมูที่ 3 โฉลกบานเกา
4. ขอบเขตดานเวลา
ทำการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่เปนธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
เดือน มีนาคม-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กรอบแนวคิด
แนวคิดและหลักการจัดการเศษขยะประเภทเหลือทิ้ง
- แนวคิด/ทฤษฎี/ความหมาย
- การสรางมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

แนวทางการจัดการเศษขยะประเภทเหลือทิ้ง
-

วิธีการ/รูปแบบการจัดการเศษขยะประเภทเหลือทิ้ง
ของรานอาหารในเกาะเตา
- แนวทางการจัดการ
- วิธีการหรือรูปแบบการจัดการ
- การจัดการปญหาและอุปสรรค
- แนวทางการแกไข

54

-

แนวคิด/ทฤษฎี/ความหมาย
การสรางมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

Food Waste Management of Restaurant Business in Koh Tao Surat Thani

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

นิยามศัพท
การจัดการ หมายถึง การจัดการเพื่อใหไดขยะประเภทอาหารเหลือทิ้งหรือเหลือบริโภค นำมาตอ
ยอดใหตรงตอความตองการในการนำอาหารมาใชประโยชนไดมีประโยชนและยั่งยืน
อาหาร หมายถึง หนึ่งปจจัย4ที่มนุษยจะตองบริโภคเพื่อดำรงชีวิตและเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ
ใหแกรางกาย
ขยะประเภทอาหารเหลือทิ้ง หมายถึง ขยะที่เหลือจากการรับประทานของลูกคาในธุรกิจรานอาหาร
เหลือจากการประกอบอาหาร หรือ หมดอายุตามฉลากแตยังไมเสียหรือไมสามารถรับประทานได
การจัดการขยะ หมายถึง การทิ้งขยะในแตละประเภทใหถูกตองตามประเภทของขยะในแตละชนิด
โดยแยกออกจากวัสดุที่สามารถนำไปใชตอได หรือนำไปใชตอไมได หรือการใชวัสดุที่ยอยสลายไดงาย หรือ
ยอยสลายไดยาก
ขยะที่ยอยสลายงาย หมายถึง ขยะเปยก ที่เปนขยะประเภทอินทรียมีการเนาเปอยได เชน เศษ
อาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม เปนตน
ขยะที ่ ย  อยสลายยาก หมายถึ ง ขยะอนินทรีย หรือขยะแหง ที่ไมสามารถยอยสลายไดเองตาม
ธรรมชาติ เชน โฟม ขวดน้ำพลาสติก เศษแกว เศษเหล็ก เปนตน
ธุรกิจรานอาหาร หมายถึง ธุรกิจที่ขายสินคาและบริการ โดยมีสินคาหลักคือ อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ขยะหรือขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษผา เศษกระดาษ เศษสินคา เศษอาหาร เศษเปลือก
ผลไม เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่บรรจุภัณฑ มูลสัตว ซากสัตวหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
รานอาหาร ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และขยะมูลฝอยที่เปนพิษ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หรืออันตรายจาก
ชุมชนหรือครัวเรือน เวนแตวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไวตามกฎหมาย
ว า ด ว ยโรงงาน ขยะมู ล ฝอย สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะไดเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ขยะยอยสลาย หรือ มูลฝอยยอยสลาย 2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใชได 3. ขยะอันตราย หรือ มูล
ฝอยอันตราย 4. ขยะทั่วไป (General waste) มูลฝอยทั่วไป (Pollution Control Department, 2019)
แหลงกำเนิดของขยะมูลฝอย เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการตาง ๆ
ในชุมชน สามารถเก็บรวบรวมไดจากสถานที่ตาง ๆ เชน แหลงชุมชนหรืออาคารบานเรือน รานอาหาร การ
ทำความสะอาดทาง เทาที่สาธารณะหรื อตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรื อแหล งพาณิชยกรรม เปนตน
แหลงกำเนิดขยะมูลฝอยที่สำคัญ ไดแก ที่อยูอาศัย สถานที่สาธารณะ สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ
โรงงานอุตสาหกรรม
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ปญหาผลกระทบของขยะมูลฝอยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ปญหาการทิ้งขยะมูลฝอยไมถู กที่
อาจจะทำใหเกิดความสกปรกเปนแหลงเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ
จากสถานพยาบาล ซึ่งมักมีการทิ้งปะปนมากับมูลฝอยทั่วไปของชุมชนอยูเสมอ อีกทั้งทำใหดินเสื่อมและ
เกิดมลพิษ มูลฝอยที่เทกองทิ้งไวจะทำใหพื้นดินสกปรกดินมีสภาพเปนกรดหรือดางหรือ มีสารพิษที่เปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตในดินตลอดจนทำใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปเชนโซเดียมทำให
เนื้อดินแตกรวน และทำใหเกิดมลพิษ ทางอากาศ เนื่องจากการเผาขยะมูลฝอยทำใหเกิดควันและกาซพิษ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ โดยเริ่มตั้งแตแหลงกำเนิดจนกระทั่ง
ถึงกระบวนการกำจัดขั้นสุดทาย ซึ่งไดแก การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมคัดแยก แปรรูป
การขนสงและการขนถาย รวมถึงการกำจัดดวยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาลและการนำกลับมาใชประโยชน
ซึ่งตองเปนการดำเนินการภายใตเงื่อนไขของกฎ ระเบียบทางกฎหมายทางสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดในทางสุขภาพอนามัยของมนุษย ทัศนียภาพ และสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร การ
กำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการยอมรับของสังคม
การเกิดขยะอาหารในครัวเรือนในภาคครัวเรือนหากมีการจัดการอาหารที่ไมเหมาะสม หรือขาด
การวางแผนที่ดีจะนำไปสูการสูญเสียอาหาร (food losses) ซึ่งการสูญเสียอาหารโดยทั่วไปหมายถึงการ
ลดลงของอาหารที่ยังสามารถบริโภคได (edible food products) ในขั้นตอนหรือกระบวนการตาง ๆ ของ
โซอุปทาน (supply chain) ตั้งแตขั้นตอนการผลิต การขนสงจนถึงการบริโภคของมนุษย โดยการสูญเสีย
อาหารหากเกิดขึ้นในตอนปลายสุดของโซอุปทาน (การคาปลีก และ การบริโภค) โดยการนำอาหารที่ยัง
สามารถบริโภคไดไปทิ้งหรือ นำไปเลี้ยงสัตว จะเรียกวา ขยะอาหาร (food waste) สำหรับแนวทางการ
กำจัดขยะอาหารในครัวเรือน สวนใหญถูกกำจัดโดยการทิ้งลงถังขยะเพื่อใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนมา
เก็บขนเพื่อนำไปฝงกลบ ถึงแมจะมีการแนะนำใหลดขยะอาหาร ณ แหลงกำเนิดเพื่อใหมีปริมาณขยะอาหาร
ที่จะตองนำไปกำจัดหรือทำลายใหนอยที่สุด โดยแนวทางการลดขยะอาหารกอนนำไปจัดการที่ผานมามี
หลายวิธี เชน 1. หมักทำปุย โดยปุยหมักจะชวยปรับปรุงคุณภาพดินในการทำเกษตรกรรม (Sharp and
Sang-Arun, 2012) 2. ผลิตกาซชีวภาพ เปนการนำขยะอาหารและขยะอินทรียประเภทตาง ๆ เชน เศษ
ใบไม มูลสัตว นำไปหมักในถังหมักกาซชีวภาพ โดยอาศัยหลักการยอยสลายของจุลินทรียที่ไมใชออกซิเจน
ซึ่งจะเปลี่ยนขยะอิ นทรีย ให เปน ก าซชีวภาพที ่สามารถนำไปใชประโยชนได เชน ใชเปนกาซหุงต ม ใน
ครัวเรือน ใชผลิตกระแสไฟฟา (Sharp and Sang-Arun, 2012) 3. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเปนของเหลวที่
เกิดจากการหมักสารอินทรีย เชน เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม รวมทั้งสมุนไพร กับสารใหความหวาน เชน
กากน้ำตาล น้ำตาล น้ำผึ้ง โดยสารอินทรียจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย ซึ่งเมื่อผานกระบวนการแลวจะได
สารละลายเขมขนสีน้ำตาล ประกอบไปดวยจุลินทรีย และสารอินทรียหลายชนิด ซึ่งสามารถนำมาใช
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ประโยชนเพื่อลดและทดแทนการใชสารเคมีในครัวเรือน เชน ผสมน้ำยาลางจาน ซักผา แชมพู และเพื่อ
ประโยชนทางการเกษตร เชน สงเสริมการเจริญของพืช สงเสริมสุขภาพสัตว (Chaiyasut, 2010)
ขอมูลเกาะเตาและธุรกิจรานอาหาร
เกาะเตา ตั้งอยูใน ตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะเตาตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเกาะพะงัน โดยหางออกไป 45 กิโลเมตร เกาะเตามีเนื้อที่ประมาณ 21 กิโลเมตร มี
ประชากรที่อยูอาศัยประมาณ 12,000 คน เปนคนไทยประมาณ ชาวตางดาวที่เขามาทำงานบนเกาะเตา
5,000 คน และประชากรแฝง
ปจจุบันเกาะเตาไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เปนที่นิยมและมีชื่อเสียงในระดับโลก
มีนักทองเที่ยวเขามาประมาณ 350,000 คนตอป ทำใหเกิดธุรกิจตาง ๆ ขึ้นมากมายเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ที่จะเขามาทองเที่ยวบนเกาะเตา ไดแก ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการเดินเรือ ธุรกิจดำน้ำ และธุรกิจรานอาหาร
เปนตน ธุรกิจรานอาหารในเกาะเตาสวนใหญนั้นเกิดจากประชากรที่มีแหลงกำเนิดภูมิลำเนาเปนคนเกาะ
เตาโดยมีรานที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายสัญชาติ อาหารทองถิ่น เพื่อรองรับตอความตองการของ
ประชากรที่มีหลากหลายกลุม ทั้งผูที่อาศัยอยูในเกาะเตา และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในเกาะเตา ทำเล
ที่ตั้งสวนใหญจะตั้งอยูในจุดทองเที่ยวสำคัญภายในเกาะเตา อาทิเชน บริเวณหาดทรายรี แหลงชุมชน เปน
ตน โดยเกาะเตามีรานคาในเกาะเตาประมาณ 80 ราน โดยจะกระจายไปอยูตาม หมูบาน ไดแก หมูที่ 1
ทรายรี หมูที่ 2 แมหาด และหมูที่ 3 โฉลกบานเกา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Chalermchat Saepaisarn (2013) ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน:
กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเ พื ่อศึ กษาชนิ ด และ
ประเภทขยะในเขตเทศบาลตำบลแชะ กลุมตัวอยางคือ ประชากร 405 หลังคาเรือน การศึกษาพบวา
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับพอใชได ดานพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูล
ฝอยในภาพรวมอยูในระดับพอใชสวน ในดานพฤติกรรมการนำกลับมาใชใหม ในภาพรวมอยูในระดับพอใช
เนื่องจากประชากรสวนใหญไดรับการแนะนำประชาสัมพันธจากเจาหนาที่เทศบาล
Juan Luis Andre Monzón Santos (2017) ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะอาหาร การรับ รู
การตัดสินใจ และการกระทำ ของรานอาหารในประเทศกัวเตมาลา การศึกษาพบวา เศษอาหารประเภท
เศษอาหารเหลือทิ้งนั้นเปนผลกระทบในแงลบกับสิ่งแวดลอม และ ระบบเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่เปนปญหาที่
ประชาชนจะตองเผชิญ การจัดการขยะอาหาร ในประเทศกัวเตมาลา แตผูคนมีการเกี่ยวกั บการแบ ง
ประเภทของเศษอาหาร แมวาจะสงผลกระทบตอ ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมที่เกิดจากเศษ
อาหารก็ไดรับการยอมรับจากทุกคน เปนหัวขอที่โดดเดนที่สุด เศษอาหารมีความสำคัญ แตยังไดรับอิทธิพล
จากรูปแบบการใหบริการของรานอาหารอีกดวย นอกจากนี้ วิธีการ พวกเขาไดรับเลือกใหจัดการเศษ
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อาหารโดยตรงหรือโดยออมครอบคลุมการดำเนินการที่หลากหลาย ในที่สุด รานอาหารเขาใจวาการจัดการ
ขยะเปนสำคัญในการแกไขปญหาเศษอาหาร
Mei, Xin, & Longjiang (2014) ได ศ ึ ก ษาเรื ่ อ ง การมี ส  ว นร ว มของสาธารณะในการจั ด การ
สิ่งแวดลอมในประเทศจีน: สถานะที่เปนอยูและนวัตกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนแนวคิดใหม ๆ ที่
สามารถใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดลอม โดย 1. มีกลุมที่
ปรึ กษาชุ มชน ECCG 2. สร า งการมี ส ว นรว มของชุมชน (แตจ ะเหมาะกับ ชุมชนขนาดเล็ก) 3. กำหนด
นโยบายสิ่งแวดลอมรวมกัน และ 4. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด

วิธีดำเนินการวิจัย
ผูใหขอมูลหลัก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สุมผูใหขอมูลหลัก เกี่ยวการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจ
รานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยแบงเปน 2 กลุม ในตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 1. กลุมผูการธุรกิจรานอาหาร สุมจาก 3 หมูบาน ในตำบลเกาะเตา อำเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 ทรายรี หมูที่ 2 แมหาด และหมูที่ 3
โฉลกบานเกา มีรานอาหารในเกาะเตาทั้งหมดประมาณ 80 ราน (Koh Tao Municipal District, 2020)
โดยสุมจากหมูบานละ 3 ราน จำนวน 9 ราน 2. กลุมหนวยงานของภาครัฐ คือ สำนักงานเทศบาลตำบล
เกาะเตา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
เครื่องมือที่ใชวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยโดยการศึกษาการจัดการขยะประเภทเศษอาหาร
เหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี คือ แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง แบบ
สัมภาษณสำหรับการสัมภาษณแบบนี้ จึงมักไมมีรูปแบบที่แนนอน แตจะมีลักษณะผสมผสานระหวาง
โครงสรางขอคำถามและการกำหนดประเด็นคำถามไวลวงหนา ซึ่งผูวิจัยสามารถนำไปใชในการสัมภาษณ
จากผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร โดยใชแบบสัมภาษณที่ไดตั้งคำถามไวกอนลวงหนา เพื่อเปนการ
สอบถามในประเด็นที่ผูทำการวิจัยสนใจอยางตรงประเด็นเกี่ยวกับหัวขอของงานวิจัยที่มุงเนนการจัดการ
ขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารของธุรกิจรานอาหาร และมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณดวยบันทึกเทป โดยมีประเด็นคำถามตามวัตถุประสงค
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การศึกษาคนควางานวิจัย เอกสาร แนวคิด และบทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เพื่อ
ศึกษาและกำหนดแนวทางในการหาขอบเขตของงานวิจัย
2. นำบทสัมภาษณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอแนวคิดเพิ่มเติมแลวนำขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษามาปรับแกไข
3. ทำการแกไขบทสัมภาษณใหมีความถูกตองแลวนำไปเก็บขอมูล
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วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทำการรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลโดยตนเอง โดยกำหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนดังตอไปนี้
การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง โดยจะนำขอมูลที่ไดจากสัมภาษณทั้ง
จากการจดบันทึกและถอดเทปสัมภาษณ มาวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวม ดำเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา แลวนำมาเรียบเรียง

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร
จากการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหารบนเกาะเตามีหลักการแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร คือรานอาหารที่ทำการศึกษาวิจัยมีความรูความเขาใจในการแยกขยะ
มูลฝอยประเภทตา ง ๆ หลายรานอาหารเล็งเห็นวาขยะสามารถนำกลับมาใชใหเกิดประโยชนใหม ไ ด
รานอาหารทุกรานมีหลักการและแนวคิดที่วาขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งคือการนำวัตถุดิบที่เหลือจาก
การประกอบอาหาร นำกลับมาประกอบอาหารใหมเพื่อใหเปนการประหยัดตนทุนจากการใชวัตถุดิบอยาง
คุมคาสรางผลกำไรใหกับทางรานแลว มีการเหลือทิ้งนอยที่สุดเทาที่จะทำได หรือสามารถนำวัตถุดิบไปใช
ประโยชนในดานอื่น ๆ เชน การนำขยะประเภทเศษอาหารจากการเหลือรับประทานของลูกคามาทำเปน
ปุยหมัก หรือทำเชื้อเพลิงเพื่อหมุนเวียนใชธุรกิจรานอาหาร และนำไปใชในการเลี้ยงสัตว
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจ
จากการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 6 รานจากการ
สั ม ภาษณ จ ำนวน 9 ร า น ได แ ก 1.ร า นอาหารทรายรี คอตเทจ (Sairee Cottage Restaurants) 2.
ร า นอาหารเดอะแฟคตอรี ่ (The Factory Cafe) 3. ร า นอาหารปรานี ค ิ ท เช น (Pranee’s Kitchen) 4.
รานอาหารปาพิมพ 5. รานอาหารบิ๊กบับเบิ้ล (Big Bubble Restaurants) 6. รานอาหารบานทะเล (Baan
Talay Restaurants) มีวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งคือการใชความรู
เบื้องตนในการประกอบอาหารหรือความรูที่ตกทอดตอกันมา ในการใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อ
ใชวัตถุดิบใหครบทุกสวน แตไมไดมีการตอยอดหรือพลิกแพลงเปนอาหารประเภทใหม เปนเพียงการใชวัตถุ
ใหคุมคาตามความรูความสามารถดั้งเดิมที่มี และในสวนสุดทายเมื่อใชวัตถุดิบจนถึงกระบวนการสุดทายที่มี
ธุรกิจรานอาหารมีความรูความเขาใจในการจัดการแลวจึงแปรรูปเปนปุยหมักหรือใหอาหารสัตว
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและแนวทางการ
แกไขในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
การจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
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จากการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานีมีปญหาและอุปสรรค คือ
เจาของกิจการและพนักงานขาดความรูและเขาใจในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแตล ะ
ประเภทเกิดความเคยชินกับกระบวนการในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแบบเดิม ๆ รวมถึง
พนักงานไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่ใชในการประกอบการอยางแทจริง อีกทั้งพนักงานไมรจู ัก
การหมุนเวียนและวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีพอ และปญหาจากการทำงานของพนักงานในรานอาหารที่ไม
สามารถสื่อสารและประสานงานคอนขางลำบากเนื่องจากพนักงานสวนใหญเปนชาวตางชาติ
ดังนั้น ธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานีมีแนวทางในการแกไขในการจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารของธุรกิจรานอาหารเบื้องตนโดยการหาขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือได เชน งานวิจัย
หนังสือ หรือจากแหลงอื่น ๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวมถึงการประชุมยอยกอนการการ
ทำงานในแตละวันเพื่อเปนการสรางความเขาใจใหพนักงานไดทราบรายละเอียดและขั้นตอนของการทำงาน
และ การติดปายหรือการแสดงสัญลักษณวันเดือนปที่เริ่มจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อพนักงานจะไดมีการหมุนเวียน
วัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อศึกษานำเสนอแนวทางการจัดการจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี
จากการวิจัยพบวา ธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี มีความพรอมและเปดรับหาก
มีการใหความรูในการจัดการกับขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง เพราะตอยอดใหเกิดรายการอาหาร
ประเภทใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มกำไรใหกับธุรกิจรานอาหาร เพราะในปจจุบันมีเพียงการจัดกิจกรรมการ
แยกขยะมูลฝอย และการทำปุยหมัก แตยังไมมีการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งเลย
ดังนั้น ทางธุรกิจรานอาหารนั่นขาดความรูควรไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งภายในธุรกิจรานอาหารใหเ ขาใจมากกว าความรู เบื้ องตนโดยการขอความรวมมื อทาง
หนวยงานรัฐใหจัดอบรม เชนโดยมีวิทยากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจัดการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งนอกจากนี้ควรมีการจัดทำคูมือการจัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง มีจัดการ
อบรมพนักงานขั้นตอนการแนะนำอาหารที่จะมีประโยชนในการนำกลับมาเพิ่มมูลคาได แนะนำสวนตาง ๆ
ของวัตถุดิบที่ยังใชไดใหกลับมามูลคาการใชระบบการจดวันที่วัตถุดิบในการใชใหตรงตามวันหมดอายุเพื่อ
เปนการหมุนเวียนของระบบจัดการวัตถุดิบอยางเหมาะสมแตถาหากยังมีอาหารเหลือหรือใกลหมดอายุ
ควรมีการลดราคาอาหารที่กำลังจะหมดอายุ ใหแกธุรกิจรานอาหาร และการหาขอมูลนั้นเปนสิ่งสำคัญใน
การคิดเมนูอาหารใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด

อภิปรายผล
1. หลักการแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารในเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี
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ธุรกิจรานอาหารบนเกาะเตาจังหวัดสุราษฎรธานีมีหลักการแนวคิดในการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร คือ รานอาหารทุกรานมีแนวคิดที่วาขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง
คือการนำวัตถุที่เหลือจากการประกอบอาหาร นำกลับมาประกอบอาหารใหมเพื่อใหเปนการประหยัด
ตนทุนจากการใชวัตถุดิบอยางคุมคาสอดคลองกับการใหความหมายคำวาขยะอาหาร (food waste: FW)
ขององค ก ารอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of
United Nation: UN FAO, 2016) โดยที่ธุรกิจรานอาหารบนเกาะเตาตองการใหขยะประเภทเศษอาหาร
เหลือทิ้งนั้นมีการเหลือทิ้งนอยที่สุด หรือสามารถนำวัตถุดิบไปใชประโยชนในดานอื่น ๆ เชน การนำขยะ
ประเภทเศษอาหารจากการเหลือรับประทานของลูกคามาทำเปนปุยหมัก หรือทำเชื้อเพลิงเพื่อหมุนเวียนใช
ธุรกิจรานอาหาร และนำไปใชในการเลี้ยงสัตว สอดคลองกับขอแนะนำทางเลือกในการบริหารจัดการหวงโซ
อาหารเพื่อการลดปริมาณขยะอาหารขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 5 ดาน
ไดแก 1. การเพิ่มคุณประโยชน (optimization) 2. การนำมาผลิตเพื่อใชใหม (recycle) 3. การนำมาผลิต
เพื่อใชใหม (recycle) 4. การกำจัดเพื่อนำพลังงานมาใชใหม (recovery) 5. การกำจัด (disposal)
2. วิธีการและรูปแบบการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา
จังหวัดสุราษฎรธานี
ธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญมีวิธีการและรูปแบบการจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1. การใชความรูเบื้องตนในการประกอบอาหาร
หรือความรูที่ตกทอดตอกันมา โดยในการใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อใชวัตถุดิบใหครบทุกสวน แต
ไม ได มี การต อยอดหรื อพลิ กแพลงเป นอาหารประเภทใหม เปน เพีย งการใชว ัตถุใหคุมคาตามความรู
ความสามารถดั้งเดิมที่มี และ 2. การนำเศษอาหารเหลือทิ้งมารังสรรคเปนรายการอาหารประเภทใหมที่
เพิ่มเติมจากรายการอาหารหลัก เพราะธุรกิจรานอาหารเหลานี้มองวาขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือทิ้ง
เหลานี้คือตนทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนมาเปนกำไรใหกับธุรกิจได
3. ศึกษาปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไขในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารของ
ธุรกิจรานอาหาร ในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้
3.1 เจาของกิจการและพนักงานขาดความรูและเขาใจในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือ
ทิ้งแตละประเภท
3.2 เคยชินกับกระบวนการในการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งแบบเดิม ๆ
3.3 พนักงานไมมีความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการประกอบการอยางถองแท
3.4 พนักงานไมรูจักการหมุนเวียนและวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ดีพอ
3.5 ภาษาในการสื่อสารภายในธุรกิจเปน ไปอยางยากลำบากเนื่องจากพนักงานสวนใหญ เ ป น
ชาวตางชาติ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใชประโยชน
1. จากการวิจัยพบวาผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในหลักการจัดการขยะประเภทเศษ
อาหารเหลือทิ้ง ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีมาตรการใหความรูหรือจัดอบรมใหกับผูประกอบการ
รานอาหาร เปนตน
2. จากการวิจัยพบวา พนักงานรานอาหารขาดความรูความสามารถในเรื่องของการประกอบ
อาหารอย า งแท จ ริ ง เช น การนำเศษอาหารจากการประกอบอาหารหลั ก มาทิ ้ ง โดยไม ไ ด ม ี ค วามคิ ด
สรางสรรคเมนูอื่น ๆ ที่วัตถุสามารถทำได ผูประกอบการรานอาหารจึงควรใหความสำคัญกับการจัดการ
ขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง โดยมีความรูและความเขาใจอยางแทจริง เพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่ม
กำไรใหกับธุรกิจ เพื่อใหแขงขันในทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
ดังนั้น ผูประกอบการควรมีการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมเรื่องการทำอาหาร เพื่อใหพนักงานมีความรู
และความเขาใจในการทำอาหารและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารรวมถึงตอยอดการทำอาหารจาก
วัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาเปนเมนูอาหารประเภทอื่น ๆ
3. จากการวิจัยพบวา ผูประกอบการรานอาหารมีวิธีการบริหารจัดการขยะดวยตนเองโดยไมไดมี
หนอยงานของทางภาครัฐเขามาชวยเหลือ ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงควรสงเสริมความรวมมือของธุรกิจ
รานอาหารเพื่อเปนการลดปญหาขยะในชุมชน และเปนการเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจรานอาหารในพื้นที่อยาง
เกิดประสิทธิภาพตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจมากที่สุด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจาก
ปญหาจากปญหาขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งนั้นเปนปญหาของรานอาหารที่มี ที่ตั้งอยูตามแหลง
ทองเที่ยวเหมือน ๆ กัน เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดมาเปรียบเทียบและนำกลยุทธหรือวิธีการจัดการขยะมาปรับ
ใชเพื่อใหประสิทธิภาพธุรกิจประเภทรานอาหารตอไป
2. วิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุ ณภาพที่เ นนการศึ กษาเชิงลึก การวิจัยครั้งตอไปควรมี ก าร
ศึกษาวิจัยการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งในประเภทการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อใหไดขอมูลการ
จัดการจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้ง จากกลุมตัวอยางจำนวนมากและนำผลที่ไดมาอธิบายเชิง
พรรณนาเพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุม แมนยำ และนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3. ผูวิจัยเนนการศึกษาไปที่การจัดการขยะประเภทเศษอาหารเหลือทิ้งของธุรกิจรานอาหารดานนี้
เพียงดานเดียวทั้งนี้ในความเปนจริงแลวยังตองมีการศึกษาถึงความรูเรื่องการประกอบอาหารซึ่งถามี
การศึกษาถึงประเด็นนี้จะชวยใหไดประเด็นหรือมุมมองที่ตางกันออกไปในการลดขยะจากเศษอาหารดวย
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